SINH HOẠT CHÙA VẠN HẠNH
từ tháng 1-2020 đến tháng 4-2020
**********
THÔNG BÁO KHÔNG TỒ CHỨC MỪNG PHẬT ĐẢN NĂM 2020
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa quý Đồng hương và quý Phật tử,
Hàng năm vào tháng 4 âm lịch, hoa sen bắt đầu nở. Hoa sen nở cũng là mùa kỷ niệm Ðản sinh Đức
Bổn Sư Thích Ca. Năm nay, do tình hình đại dịch Corona lan tràn trên đất nước Hòa Lan, để bảo vệ
sức khoẻ đại chúng cũng như tôn trọng quyết định cấm tụ tập của chính phủ Hòa Lan, Hội Phật Giáo
Việt Nam tại Hòa Lan xin thông báo sẽ không tổ chức ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN Phật Lịch 2564 (dự trù
vào ngày chủ nhật 10-5-2020) tại Chùa Vạn Hạnh.
Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan thành tâm khuyến thỉnh quý Phật tử, trong mùa kỷ niệm Đản
sinh này, cùng hướng về Đức Bổn Sư Thích Ca, dâng lên một nén tâm hương, quyết theo Phật pháp
làm lành, báo đền công ơn hóa độ.
Nguyện cầu hồng ân Chư Phật gia hộ quý vị và gia quyến thân tâm thường an lạc, đại dịch Corona
sớm tiêu trừ, thế giới an bình hạnh phúc.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
T/m Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan
Hội Trưởng,
Hòa Thượng Thích Minh Giác

Thông Báo Tạm Ngưng Các Sinh Hoạt Tại Chùa Vạn Hạnh
Do tình hình đại dịch Coronavirus vẫn còn lan tràn trên đất nước Hòa Lan, ngày 23 tháng 3 năm
2020 chính phủ Hòa Lan đã công bố thêm các biện pháp nhằm đối phó với đại dịch này. Một trong
các biện pháp này là cấm mọi cuộc tụ tập, hội họp, sinh hoạt từ nay cho đến ngày 1 tháng 6 năm
2020.
Trên tinh thần đó, để bảo vệ sức khoẻ cho đại chúng, Chùa Vạn Hạnh xin thông báo tạm ngưng mọi
sinh hoạt từ nay cho đến ngày 1 tháng 6 năm 2020. Do vậy, Đại Lễ Phật Đản dự trù tổ chức vào
ngày chủ nhật 10 tháng 5 năm 2020 cũng phải hủy bỏ.
Trong giai đoạn bất an này, Chùa Vạn Hạnh thành tâm khuyến thỉnh quý Phật tử hướng về Đấng
Như Lai và phát tâm trì tụng Chú Đại Bi hay niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để hồi hướng công đức tiêu
tan giải nạn, đại dịch Corona sớm tiêu trừ, thế giới an bình hạnh phúc.

Thông Báo v/v Đình Chỉ Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 32 – 2020
Như chúng ta đều biết tình hình thế giới đang căng thẳng vì Đại Dịch Corona Vũ Hán. Theo dự
tính của các quốc gia trên lãnh thổ Âu Châu và Bắc Mỹ đến thời gian này đã mở cửa các biên giới.
Nhưng vì tình hình diễn biến nhiễm dịch không ngừng, vì lẽ ấy cho nên các quốc gia lớn tại Âu Châu
đã tiếp tục ban hành lệnh phong toả đến cuối tháng 5 năm 2020, nếu tình hình thật giảm đến mức tối
đa sau thời gian quy định, lúc bấy giờ các Chính Phủ mới cho phép các hội đoàn đoàn thể tôn giáo
sinh hoạt trở lại với sự tập trung đông đảo.
Vì vậy, Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu quyết định đình
chỉ Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 32 vào tuần lễ cuối tháng 7 và đầu tháng 8 năm
2020 theo như đã quy định.

Tết Canh Tý 2020 tại Chùa Vạn Hạnh
Đi chùa lễ Phật đầu năm là một tập tục của Phật tử Việt Nam. Không quên phong tục cổ truyền, chùa
Vạn Hạnh đã tưng bừng tổ chức đón xuân mừng Tết Canh Tý trong ba ngày để Phật tử có dịp về
chùa lễ Phật và chúc nhau những lời tốt đẹp.
Tối thứ sáu 24/1/2020, khoảng 150 Phật tử đã tụ tập về chùa để cùng nhau đón giao thừa. Nơi
chánh điện trang nghiêm, mọi người cùng niệm Phật, câu kinh tiếng mõ vang lên như nhắc nhở
người con Phật hãy giữ tâm thanh tịnh và tìm sự an lạc trong tâm hồn. Sau nghi thức tụng niệm nơi
chánh điện, mọi người bước vào phòng Tổ, đây là giây phút cúng tổ tiên, tưởng nhớ đến ông bà, cha
mẹ hay thân nhân đã khuất và cầu cho hương linh được hưởng phước lành nơi cửa Phật.
Trong dịp này, Thầy Thích Minh Giác đã tán thán công đức và tặng quà xuân đến các đạo hữu đã bỏ
nhiều thời giờ và công sức để hoàn thành công tác xây nhà kho. Sau đó một chương trình văn nghệ
tươi vui, sống động trong đêm giao thừa tạo một khung cảnh đầm ấm chan chứa tình đồng đạo.
Đúng 12 giờ đêm, nơi chánh điện trầm hương thơm ngát, Thầy trò cùng nhau lạy Phật đầu năm, tiếp
theo, thầy Thích Minh Giác phát lộc đầu xuân và chúc Tết mọi người với niềm mong mỏi một năm
mới an lạc, hạnh phúc.
Chủ nhật 26/1/2020 là ngày lễ chính. Khoảng 1500 Phật tử và đồng hương đã về chùa lễ Phật. Lời
chúc xuân rộn rã khắp nơi. Ngoài sân chùa, các gian hàng bán đồ chay vui vẻ chào đón khách thập
phương. Các anh chị thiện nguyện đã bỏ bao công sức tự tay làm các món ăn chay để bán cho khác
thăm viếng. Số tiền bán được đều cúng dường Tam Bảo để tiếp tay xây dựng ngôi chùa Vạn Hạnh
ngày càng khang trang, bền vững.
Nơi chánh điện, Phật đài uy nghi, các cặp chân đèn, lư hương bóng lọng, những bình hoa tươi đẹp
tuyệt, mai vàng rực rỡ hai bên bàn thờ. Dưới sự hướng dẫn của hai thầy, mọi người chắp tay khấn
nguyện. Sau đó các Thầy gửi lời chúc xuân đến Phật tử hiện diện và lộc xuân được chính quý Thầy
trao đến mọi người.
Khi nghi lễ đã xong, mọi người được thưởng thức bữa cơm chay đầu năm ngon miệng. Có ai biết
rằng để có bữa cơm chay tươm tất phục vụ gần 1500 Phật tử và đồng hương, các bác, các anh, các
chị đã phải chuẩn bị và làm việc liên tục trước đó bao ngày. Buổi chiều cùng ngày, một chương trình
văn nghệ vui xuân được Ban Văn Nghệ gửi đến đồng hương hiện diện. Các anh chị em Ban Văn
Nghệ đã đem hết tâm tình cùng công sức cống hiến mọi người một chương trình văn nghệ quê
hương vui tươi, sống động.

Đại diện Hội Đồng Thị Xã Almere thăm Chùa Vạn Hạnh
Lúc 11:00 giờ trưa ngày thứ năm 13/2/2020, bà Hilde van Garderen, Ủy viên Hội đồng thị xã Almere
(wethouder) cùng phái đoàn đã đến thăm chùa Vạn Hạnh để tìm hiểu về đạo Phật cũng như sinh
hoạt của chùa này. Phái đoàn thị xã Almere đã được sự tiếp đón của các đạo hữu Diệu Đức, Minh
Tâm, Quảng Tú và Quảng Phúc.
Đầu tiên, phái đoàn được hướng dẫn thăm các công trình xây cất như Quan Âm Cát với tượng Đức
Quán Thế Âm, vườn Tứ Động Tâm với biểu tượng bốn thánh địa thiêng liêng của Phật Giáo và phái
đoàn cũng được hướng dẫn thăm Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân trong khuôn viên chùa.
Nơi hội trường, đại diện Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan đã hướng dẫn phái đoàn xem một vài
hình ảnh thuyền nhân tỵ nạn. Bà Van Garderen đã cảm xúc khi được thấy hình ảnh những con
thuyền bé nhỏ chở đầy thuyền nhân dũng cảm vượt biển mênh mông đi tìm tự do.
Trước khi vào chánh điện, phái đoàn được đạo hữu Diệu Đức giới thiệu Phòng Tổ với tượng thiền
sư Vạn Hạnh là vị thiền sư chùa mang tên. Đạo hữu Diệu Đức đã nói về công đức của Thiền sư đối
với Phật giáo Việt Nam cũng như với đất nước Việt Nam. Phái đoàn cũng được giải thích về những
hình ảnh được thờ tại đây. Bà Ủy viên Hội đồng thị xã đã cảm nhận được lòng biết ơn và kính trọng
của người Phật tử đối với thân nhân đã khuất cũng như mối tương quan giữa người sống và người
đã khuất.
Khi bước vào chánh điện, phái đoàn thị xã Almere đã trầm trồ trước các bức tượng to đẹp nơi đây và
tỏ lòng thán phục công sức của Phật tử Việt Nam tại Hòa Lan đã chung vai sát cánh cùng nhau xây
dựng ngôi chùa khang trang này.
Đạo hữu Diệu Đức đã trình bày ý nghĩa ba pho tượng nơi chánh điện: tượng Đức Bổn Sư Thích Ca,
tượng Quán Thế Âm Bồ Tát và tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Tiếp theo phái đoàn được mời dùng thiền trà nơi chánh điện. Dịp này đạo hữu Minh Tâm trình bày về
ý nghiã và mục đích của việc ngồi thiền và mời mọi người ngồi thiền trong giây lát. Đạo hữu Quảng
Tú trình bày ý nghĩa sử dụng chuông mõ khi đọc kinh và mọi người được hướng dẫn đọc một đoạn
kinh ngắn. Đáp câu hỏi của bà Ủy viên Hội đồng thị xã, đạo hữu Quảng Phúc đã tóm tắt quá trình
thành hình của Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan và của chùa Vạn Hạnh, cùng những sinh hoạt
hàng tuần tại chùa. Phái đoàn đã tỏ lòng ngưỡng mộ trước giáo lý nhà Phật và tự hứa sẽ vận dụng
tinh thần ôn hòa trong sinh hoạt chính trị của mình.
Trước khi buổi thăm viếng chấm dứt, phái đoàn được mời dùng bữa cơm trưa chay tại hội trường.
Bà Ủy viên Hội đồng thị xã vui vẻ kể rằng bà và cô con gái 16 tuổi của bà đã ăn chay từ hai năm nay
và ở nhà bà cũng có một tượng Phật do người bạn tặng. Bà cũng cho biết đã được nghe nói nhiều
về đức tính cần cù chăm chỉ của người Việt Nam. Trước khi ra về, phái đoàn đã vào tận nhà bếp để
cảm ơn hai Phật tử đã chuẩn bị bữa cơm chay rất chu đáo và ngon miệng.
Đại diện Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan, đạo hữu Quảng Phúc đã cám ơn bà Ủy viên Hội đồng
thị xã Van Garderen đã quan tâm và thăm viếng chùa Vạn Hạnh, đồng thời trao tặng bà một món quà

nhỏ: một USB với “slideshow” nói về lịch sử Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan và một bài giới thiệu
ba pho tượng Phật tại chánh điện.
13:30 Bà Ủy viên Hội đồng thị xã và phái đoàn từ giã chùa Vạn Hạnh với lời nhắn nhủ: nếu quý vị
gặp khó khăn gì cứ liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được giúp đỡ.

